
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2563  

ค่าจัดการเรียนการสอน (หมวดเงินอุดหนุนรายหัว)และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  สพม.20 

 

1.   ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน คน/บาท/ป ี รวมทั้งสิ้น/ปี 
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 421 3,500 1,473,500 
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 188 3,800 714,400 

รวมทั้งสิ้น   2,187,900 
 

2. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี ้
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน บาท/ภาคเรียน คน/บาท/ปี รวมทั้งสิ้น 
(1) มัธยมศึกษาตอนต้น 421 440 880 370,480 
(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 188 475 950 178,600 

รวมทั้งสิ้น    549,080 
 
  การจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนท้ังส้ิน 2,190,000 

บาท  จัดสรรงบประมาณ  ดังนี้  

3.  ค่าจ้างและค่าสาธารณูปโภค ปี 2563 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน/เดือน รวมทั้งสิ้น/ปี 
1. ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 2 คน 18,000 x 11 เดือน 198,000 
2. ค่าจ้างพนักงาน 2 คน 8,000 x 12 เดือน 160,000 
3. ค่าจ้างแม่บ้าน ยาม 4 คน 8,000 x 12,9 เดือน 360,000 

รวมค่าจ้าง 
 

718,000 
4. ค่าสาธารณูปโภค  ( ไฟฟ้า น้ า ) 
   ค่าอินเทอร์เน็ต 

40,000 
1,300 

480,000 
15,600 

รวมค่าสาธารณูปโภค   
 

495,600 
 รวม 1,213,600 

 



 
 

4. จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ  เป็นจ านวนเงิน 976,400  รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กลุ่มงาน ร้อยละที่ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 52 507,728 
2 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 8 78,112 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 48,820 
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 5 48,820 
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 20 195,280 
6 งบกลาง 10 97,640 
 รวม 100 976,400 

 

4.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ   จ านวนเงิน  507,728 บาท 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดสรรให้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเงิน 218,738 บาท 
 
4.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา 

 - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 12,000  

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 16,000  

 - ห้อง STEM ศึกษา 3,738  
 รวม 31,738  

 
4.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมงานกลุ่มสาระฯ 6,000 นางสาวภัทร์ฐิตา  แท่งทอง 
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 10,000 นางรสรินทร์ สุโพธิ ์

นางสาวรุจิรา สุธรรมมา 
3 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6,000 นางปัทมา อาจหาญ 
4 จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5,000 นางสาวลินดาบุษบง 

 รวม 27,000  



 
 

4.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 กีฬาภายนอก 20,000 

(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

นายภราดร คัณทักษ์ 

2 กีฬาภายใน 10,000 
(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

นายมงคล ช่างไม้ 

3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา 25,000 นายภราดร คัณทักษ์ 
4 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานพลศึกษา 2,000 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 

5 พัฒนาห้องเรียนกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2563 - นายภราดร คัณทักษ์ 
6 ซ่อมบ ารุงแป้นบาสเกตบอล ปีการศึกษา 2563 งบอื่นๆ นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 
 รวม 27,000  

 
4.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

การงานอาชีพ 
17,000 นางสาวอภิญญา แน่นอุดร 

2 1คน 1อาชีพ 10,000 นางสาวอภิญญา แน่นอุดร 
 รวม 27,000  

 
4.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 15,000 นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ 

นางสาวลภัสรดา ค าธานี 
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7,000 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ 

นางสาวกรรณิกา แข็งแรง 
3 พัฒนาครูมืออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
5,000 นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย

นางสาวชไมพร ไชยญะอนุกูล 
 รวม 27,000  

 
 
 
 



 
 

4.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นางปาริชาติ ตาสว่าง 

 - จัดท าส่ือ/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องทัศนศิลป์ 9,000  

 - จัดท าส่ือ/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องดนตรี 9,000  

 - จัดท าส่ือ/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องนาฏศิลป์ 9,000  
 รวม 27,000  

 
4.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้ภาษาไทย 
5,000 นายคมกริช สีหาทับ    

 
2 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย 
10,000 นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล 

3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงาน กลุ่มสาระ                      
การเรียนรู้ภาษาไทย 

10,000 นางสาวอนุศรา เหลืองอ่อน    

 รวม 25,000  
 
4.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000 นางแอนนา เทียนสีม่วง 
2 ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  7,000 นางถนอมจิตร พิมพ์จ าปา  

นางสาววันยุภา บรรณเทศ 
 รวม 27,000  

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.9 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
( 13,700 ) 

 
นางนิศากร สุวรรณบุตร 

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 8,000  
- วัสดุส านักงาน 2,000  
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,700  

2 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงาน
วิชาการ 

( 37,000 ) นางไพบูลย์ แสงศีลา 

2.1  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 นายศุภกฤษ์   โม้ทองสี 
2.2  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2,000 นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย 
2.3  งานจัดตารางสอน 1,000 นางสาวรุจิรา สุธรรมมา 
2.4  งานสารบรรณและสารสนเทศ 0 นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย 
2.5  กิจกรรมการรับนักเรียนใหม่และ 
        งานทะเบียนนกัเรยีน 

22,000 นางเตือนใจ     เหมโส 

2.6 วัสดุส านักงาน 10,000 นางเตือนใจ     เหมโส 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 (พัฒนาปี พ.ศ.2563) 

( 91,300 ) นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล, 
นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย 
และนางสาวรุจิรา สุธรรมมา 

3.1  กิจกรรมการสอบวัดและประเมินผล  ระหว่าง
เรียน   กลางภาค/ปี   ปลายภาค/ปี 

85,000  

3.2  กิจกรรมการประเมินคุณภาพนักเรียน 
O-NET, PISA  

6,300  

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
- งานห้องเกียรติยศและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

7,000 นางไพบูลย์ แสงศีลา 

5 โครงการจัดระบบและพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

- นางไพบูลย์ แสงศีลา 

6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 5,000 
 

นายศุภกฤษ์ โม้ทองสี 



 
 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
( 55,000 ) นางไพบูลย์ แสงศีลา 

7.1พัฒนาผู้เรียนโดยรูปแบบกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ  Active Learning,  
STEM Education ,DLTV ,DLIT และ 
กิจกรรมติวเข้มเตรียมการสอบ O-Net 

- นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย 

8 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดย ICT 3,000 
 

นางสาวศิภาวรรณ เหนือชัย 

9 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

131,990 นางไพบูลย์ แสงศีลา 

10 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเด็กพิเศษเรียน
ร่วม ( บกพร่องทางการเรียนรู้ )  

งบอื่นๆ นายณรงค์ เหมุทัย  
และกลุ่มบริหารวิชาการ 

11 โครงการห้องเรียนออนไลน์  ปีการศึกษา 2563 งบอื่นๆ นางทิพวัลย์ ไชวาน 
 รวม 288,990  

 

4.2  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 แนะแนว สื่อรัก 6 มิติ   (15,000) นางสาวภัทร์ฐิตา  แท่งทอง 

นางอรัญญา สุวรรณวงค์  1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ 2,,000 

 2. กิจกรรมแนะแนวในและนอกห้องเรียน - 

 3. จัดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล - 

 4. กิจกรรมโฮมรูม - 

 5. จัดบริการสนเทศตลอดปีการศึกษา 3,000 

 6. จัดบริการให้ค าปรึกษา - 

 7. จัดบริการวางตัวบุคคลตลอดปีการศึกษา - 

 8. น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

- 

 9. แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตบริการ 8,000 

 10. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3, ม.6 2,000 
 



 
 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
2 พัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวและจัดซ้ืออุปกรณ์

ส านักงาน 
(3,000) นางสาวภัทร์ฐิตา  แท่งทอง 

3 ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ (20,612) นางสุพิน วิวิจไชย 
นางรสรินทร์  สุโพธิ์ 
นายคมกริช  สีหาทับ 
น.ส.วันยุภา  บรรณเทศ 
นายภราดร  คัณทักษ์ 
 

 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1,000 

 2. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 1,000 

 3. ศึกษาดูงาน(ครู/นักเรียนสภา,YC,To be Number One 1,500 

 4. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000 

 5. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และพฤติกรรมนักเรียน 1,612 

4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (20,000) นางสุมาลี   กิตติราช    

 1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 6,000 

 2. ประชุมผู้ปกครองกรณีพิเศษ - 

 3. เย่ียมบ้านนักเรียน 12,000 

 4. เย่ียมบ้านนักเรียนกรณีพิเศษ 2,000 

 5. กิจกรรมของหายได้คืน - 

 6. โรงเรียนสัญจรชุมชนเข้มแข็งสานสายใย 
บ้านวัดโรงเรียน(บวร) 

- 

5 เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ( 2,000 ) นายคมกริช  สีหาทับ 

 1. แกนน า To be Number One - 

 2. สัปดาห์ต้านยาเสพติด/รณรงค์ต่อด้าน 
ยาเสพติด (ประกวดจัดป้ายนิเทศ/เดินรณรงค์) 

500 

 3. แกนน าจุดอับจุดเส่ียง - 

 4. เสียงตามสาย - 

 5. รู้เท่าทัน ICT - 

 6. ประกวดไอดอล(เก่งและดี To be Number One) 500 

 7. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 500 

 8. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นร.กลุ่มเส่ียงยาเสพติด 500 

 9. กีฬาต้านยาเสพติด - 
6 เสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียนแกนน ากิจกรรม (4,000) นายภราดร คัณทักษ์  

นางสุพินวิวิจไชย และ 1. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการสภานักเรียน 500 



 
 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

 2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการเพื่อนท่ี
ปรึกษา(นักเรียน YC (YC : Youth Counselor)  

500 คณะกรรมการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

  3. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการTo be 
Number One 

500 

 4. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
“ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”(อบรมให้ความรู้สร้าง
ความตระหนัก ,วัสดุฝึก) 

500 
 

 5. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการคณะสี 500 

 6. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการห้องเรียน
สีขาว 

500 

 7. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น าคณะกรรมการต้านภัย
ยาเสพติด 

1,000 

7 พัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 

(12,000) นายภราดร  คัณทักษ์ 
นางสาวอนุสรา เหลืองอ่อน 

 1. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2,000 

 2. จัดซื้อโปรแกรมส าเร็จกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 6,000 

 3. อบรมให้ความรู้การใช้ระบบกิจกรรม จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ 

4,000 

8 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต”  
ปีการศึกษา 2563 

(1,500) นางรสรินทร์ สุโพธิ์ 

 กิจกรรมป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน 1,200 

 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี - 

 อบรมแกนน าเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 300 

 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม - 

 การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต - 

 การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนใช้หลักสูตรการ - 

 ต้านทุจริต - 

 การถอดบทเรียน  Best  practice - 
 รวม 78,112  



 
 

4.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริม พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 
 

นายวีระศักด์ิ สุวรรณวงค์ 

- ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรด้านวิชาการ 15,000 นางแอนนา เทียนสีม่วง 
- แสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ   27,000 

(งบนอก) 
นางรุจีรัตน์  โสนะโชติ 

- ส่งเสริม พัฒนาวินัยครูและบุคลากร 800 นางนาตยา  น้อยนรินทร ์
- ศึกษาดูงาน 64,000 

(งบนอก) 
นางรุจีรัตน์  โสนะโชติ 

- กีฬาสานสัมพันธ์คณะครูและ บุคลากร น.พ.ค. 7,000 นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์ 
- บริหารส านักงานบริหารงานบุคคล 26,020 สิบเอกพลวิสิษฐ์  นามีผล 

 รวม 48,820  
 
4.4  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ  นางปัทมา อาจหาญ 

- งานประกันคุณภาพ 10,000 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ 
- งานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,000 นางปัทมา อาจหาญ 
- งานสรุปผลการด าเนินงานรอบปี 5,000 นางปัทมา อาจหาญ 
- จัดซื้อพัสดุ 4,000 นางถนอมจิตร พิมพ์จ าปา 
- ซ่อมแซมพัสดุ 22,820 นางปัทมา อาจหาญ 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินและบัญช ี 2,000 นางวนาพร วังค าแหง 

 รวม 48,820  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.5  กลุ่มบริหารทั่วไป 
ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 10,000 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 
2 ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และปรับปรุง     

ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
112,280 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 

3 ซ่อมแซมบ ารุงและต่อภาษีรถยนต์ 16,000 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 
4 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 5,000 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 
5 การบริหารยานพาหนะโรงเรียน 30,000 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,000 นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 
7 พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 5,000 นางสาวอภิญญา แน่นอุดร 
8 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 นางสาวฐิติรัตน์ โพธิสัตย์ 
9 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับ

และสนับสนุนการประชุม 
10,000 นายธวัชชัย มั่งสูงเนิน 

10 ซ่อมบ ารุงถังดับเพลิง  1,000 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 
11 อีโคสคูล งบอื่นๆ นางสาวยุพารัตน์ แก้วเนตร 
 รวม 195,280  

 
5. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนเงิน 550,000 บาท รายละเอียดดังนี ้ 

 ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่ายคุณธรรม 55,000 นางสาวภัทรฐิตา แท่งทอง 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
- กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม (ม.3) 
- กิจกรรมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

(56,000) 
 

20,000 
36,000 

- 

 
นายคมกริช   สีหาทับ 
ส.อ.พลวิสิษฐ์ นามีผล 
นายภราดร  คัณทักษ์ 
 

3 ทัศนศึกษา ม.1-6 20,000 นายคมกริช   สีหาทับ 

4 Open House และตลาดนัดโครงงาน 55,000 นางไพบูลย์ แสงศีลา 
5 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 60,600 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 
6 พัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT)  
111,000 นางทิพวัลย์ ไชยวาน 



 
 

ท่ี โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
7 ค่ายวิชาการ   ( รวม 192,400 )  

7.1 ค่ายเตรียมความพร้อม ศิลปะเพื่อการแข่งขัน 
ศิลปหัตกรรม 

25,000 นายธวัชชัย ผ่องญาติ 
นางปาริชาติ ตาสว่าง 

7.1 ค่ายศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี สู่ชุมชน ปีการศึกษา 
2563 

20,000 นางสาวฐิติรัตน์ โพธิสัตย์ 

7.3 ค่ายคณิตศาสตร์ 27,400 นางวนาพร วังค าแหง 
7.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ 25,000 นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา 
7.5 ค่ายพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรียน  

(กีฬาภายใน ภายนอก) 
95,000 นายภราดร คัณทักษ์ 

 รวม 550,000  
 


